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GASILSKA ZVEZA SEVNICA 
 
Na podlagi 9. člena Statuta Gasilske zveze Sevnica je Upravni odbor Gasilske zveze 
Sevnica na svoji seji dne 11.12.2013 sprejel 
 
 

PRAVILNIK 
o priznanjih mladih gasilcev Gasilske zveze Sevnica  

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

S tem pravilnikom se določa vrsta, oblika, pogoji in podeljevanje priznanj ter plaket za 
mlade gasilce prostovoljnih gasilskih društev. 
 

2. člen 
 

Priznanja in plakete se podeljujejo mladim gasilcem, starosti od 7 do 18 leta. Pri 
podeljevanju se upošteva 4. člen Pravilnika o delovanju mladih v gasilski organizaciji.  

 
II. VRSTA IN OBLIKA PRIZNANJA 

 
3. člen  

 
Podeljujejo se naslednja priznanja in plakete: 
 

 Priznanje Gasilske zveze Sevnica – pionir  

 Priznanje Gasilske zveze Sevnica – mladinec  

 Priznanje Gasilske zveze Sevnica – pripravnik 

 Bronasta plaketa  – pionir 

 Srebrna plaketa   – mladinec 

 Zlata plaketa        – pripravnik 
 

4. člen  
 

Priznanje Gasilske zveze Sevnica –pionir, mladinec in pripravnik je tiskano na papirju 
velikosti 30 x 21 cm. Obrobljeno z rdečim okvirjem debeline 4 mm. V ozadju je motiv 
gasilskega vozila z lestvijo. V zgornjem delu je napis Gasilska zveza Sevnica, v prvi 
tretjini pa napis priznanje, velikosti 18 mm. Dobitnik priznanja je napisan v osrednjem 
delu, pod njim pa vrsta mladega gasilca in katerega društva je član.  
 

5. člen  
 
Plaketa pionir, mladinec, pripravnik je na podstavku velikosti 60 x 60 mm, višine 130 
mm. Osrednji del je obrobljen z zelenimi lipovimi listi, v sredini je  gasilski znak z 
gasilsko čelado, plamenico in sekirico. Plaketa pionirja je v bronasti barvi, plaketa 
mladinca je v srebrni barvi in plaketa pripravnika je zlate barve.  
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III. POGOJI IN KRITERIJI ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ 
 
 

6. člen  
 

Priznanje Gasilske zveze Sevnica –pionir, mladinec in pripravnik se podeljuje mladim 
gasilcem. Upošteva se : 
 

 Neprekinjeno aktivno delo; 

 Sodelovanje na mladinskem tekmovanju; 

 Sodelovanje na letovanju; 

 Sodelovanje na kvizu; 

 Strokovno usposabljanje. 
 
 

7. člen  
 
Plaketa se podeljuje mladim gasilcem za izredne zasluge in uspehe na področju 
mladinskega društvenega delovanja. Upošteva se: 
 

 Neprekinjeno delo pri vodenju in izvajanju vodstvenih nalog z ostalimi 
mladimi gasilci; 

 Vidni uspehi na mladinskem tekmovanju; 

 Vzorno sodelovanje na letovanju; 

 Doseženo prvo, drugo ali tretje ekipno mesto na gasilskem kvizu; 

 Doseženi uspehi na strokovnem usposabljanju. 
 
 
 

IV. PODELJEVANJE PRIZNANJ 
 

8. člen  
 
Priznanja Gasilske zveze Sevnica se podeljujejo na občnih zborih gasilskih društev. 
Letno število je omejeno na 15 priznanj. V posameznemu društvu lahko letno 
prejmejo priznanje največ trije mladi gasilci. Za plaketo lahko predlagatelj posreduje 
samo en predlog. V kolikor predlagatelj ne upošteva omejenega števila, se vsi 
predlogi zavrnejo, z namenom, da društvo ponovno obravnava in presodi ustreznost 
posameznega kandidata. 
 
 

9. člen  
 

Priznanja gasilske zveze se podeljujejo posameznim mladim gasilcem z napisom. 
 

 Priznanja Gasilske zveze Sevnica – pionir, (od starosti 7 do 11 let) 

 Priznanja Gasilske zveze Sevnica – mladinec, (od starosti 12 do 15 let) 

 Priznanja Gasilske zveze Sevnica – pripravnik, (od starosti 16 do 18 let) 
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Priznanje se podeljuje z imenom in priimkom odlikovanca, in katerega društva je 
član. Priznanja podeljujejo predstavniki zveze na društvenih občnih zborih. 
 
 

10. člen  
 
Plakete podeljujejo predstavniki zveze na društvenih občnih zborih. Letno število je 
omejeno na tri plakete. 
 

 Bronasta plaketa, od starosti 7 do 11 let. 

 Srebrna plaketa, od starosti 12 do 15 let. 

 Zlata plaketa, od starosti 16 do 18 let. 
 

Plaketa se mlademu gasilcu podeljuje samo enkrat. Na podstavek plakete se napiše 
prejemnik. Pri podeljevanju plaket se upošteva že podeljeno število v posameznem 
društvu. 
 

11. člen 
 

Podelitev priznanj in plaket se opravi na slovesen način po Pravilih gasilske službe. 
Pri tem se upošteva vrstni red podeljevanja oziroma stopnja od bronaste k zlati. 
 
 

12. člen  
 

Gasilska zveza vsako leto objavi razpis za priznanja in plakete. Društva posredujejo 
predloge v pisni obliki, z opisom in obrazložitvijo posameznih predlogov. Obrazložitev 
se poda na posebnem obrazcu.  
 
Predloge obravnava in potrjuje Mladinska komisija GZ Sevnica.   
 
Komisija lahko predloge zavrne, če niso v skladu z določili tega pravilnika. Rok za 
pritožbo je 8 dni od prejetega zapisnika.  
 
Pritožbe obravnava in rešuje Mladinska komisija GZ Sevnica.   
 
Mladinska komisija posreduje Upravnemu odboru GZ Sevnica odločitve, ki so 
predmet pritožbe.  
 
 
 

V. EVIDENTIRANJE PRIZNANJ 
 

13. člen  
 

Gasilska zveza vodi  evidenco o podeljenih priznanjih in plaketah. Prijeta priznanja in 
plakete evidentira v računalniški program Vulkan, pod številko 3, z opisom priznanja. 
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VI. KONČNE DOLOČBE 

 
 

14. člen  
 

Društva lahko podeljujejo posameznim mladim gasilcem svoja različna priznanja. 
Nihče ne sme izdelovati priznanj, ki imajo obliko in videz priznanja, ki jih podeljuje 
gasilska zveza. Plakete se letno nabavljajo v ekonomatu GZ Slovenije. 
 
 

15. člen  
 

Priznanje oziroma plaketa, ki ni bila vročena prejemniku zaradi objektivnih razlogov, 
se vrne na zvezo.  
 
Stroške za priznanja in plakete nosi Gasilska zveza Sevnica. 
 

16. člen 
 

S sprejetjem tega pravilnika se ne uporablja več Pravilnik o priznanjih mladih gasilcev 
Gasilske zveze Sevnica iz dne 30.09.2009.  
 
 
 
  
 
V Sevnici, dne 11.12.2013                                                 Predsednik GZ Sevnica:    

            Vinko Knez VGČ II. 


